QMM#1 2014-01-21
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnas 18:15
§1.2 Val av mötesordförande
Nominerad:
Astrid
Mötet valde Astrid
§1.3 Val av mötessekreterare
Nominerad:
Björn
Mötet valde Björn
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Nominerade: Lukas och Sebastian
Mötet valde Lukas och Sebastian
§1.5 Adjungeringar
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet anser mötets behöriga utlysta
§1.6 Anmälan av övriga frågor
Dan anmäler: Mobil till Alex och Boomis
Lukas anmäler: Kläder från kryssning
Kalle anmäler: MFs examensfester
§1.7 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes
§1.8 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Fredagspub afterski
Ritpub med Quarnevalen, QMisk lag
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Interna frågor kan tas med vQM, medans QM står för yttre relationer.
§2.3 SkM [Skattmästare]

§2.4 DM [Dokumentmästare]
Plats att samla bilder, nätmästare tar upp lösning.
§2.5 BM [Barmästare]
§2.6 IM [Inköpsmästare]
§2.7 KM [Köksmästare]
TMEIT kommer upp med instruktioner till köket/disken.
Märka upp skåp, sortera. Ordning och reda.
§2.8 NM [Nätmästare]
Återinföra bildgalleri på QMisks hemsida
§2.9 PM [Pyntmästare]
Pyntmästare har avgått
§2.10 PrM [PRmästare]
§2.11 SM [Spritmästare]
Vice Spritmästare behöver hjälp med att beställa cola, Dan fixar.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Ingen vald än.
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
Wraqen är hungriga
Det var bättre förr
Flippret fungerar, saknar glasruta

§3 Bordlagda ärenden
§3.1 Uppdatering av Reglemente
Helena påminner Robin att göra reglementet tillgängligt utåt på hemsidan.
Vi ställer Astrids förslag mot Pebbens och väljer ett.
(Numrering utgår från Pebbens version)
Första sidan, antaget datum Pebben
3.1 Pebben
3.10 Pebben
4 Bordlagts till nästa QMM, behöver kolla upp stadgan

6.2 Pebbens förslag röstas fram med majoritet
6.3 Pebben
7 Tas bort
7.1 Ändras till att bli 7 istället för 7.1
7.2 Pebben?
7.9 Tas bort
7.10 Lägger till: ej antagna Glenn har rätt till motivering av beslutet. Ändrar från
besked till negativa besked.
9 Pebbens förslag, lägg till att vQM kan varna
10 Astrids förslag är uppdaterad med Pebbens ändringar
Uppdateras efter mötet, läggs upp så att alla kan läsa. Ändringar röstas igenom
på nästa QMM.
§3.2 Personval
§3.2.1 Vaktmästare [VM]
Hercules nomineras
Nominering godkänns
Hercules valdes
§3.2.2 Vice Skattmästare [vSkM]
Posten vakantsätts
§3.2.3 Vice Inköpsmästare [vIM]
Posten vakantsätts
§3.2.4 Vice Nätmästare [vNM]
Posten vakantsätts
§3.2.5 Pyntmästare [PM]
Johanna nomineras
Nominering godkänns
Johanna valdes
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 25/1
Nya qmiskare lämnar in ovvar den 23/1.
Ta med badkläder.
Information kommer ut senast 24/1
§4.2 Midvinterblotet
Den 8a februari är MF lokalen bokad. Räknar med 210 sittandes.
 Hur går det för Wiki, Ryggskottet och Robin med tallrikar?
Okänd status, Robin kontaktar Smurf/Snefan
 Hur går det för Astrid och Mackan med glas?
Alla glas är köpta
Boka Kistan för att måla glas, söndag 2/2
 Hur går det för Dan sköldar eller liknande?

Sköldar finns från föregående blot
Mackan tar över uppdraget, Dan hjälper till
 Hur går det för Helena med maten?
Förslag till meny finns, spec. alternativ till förrätt behövs
 Grillar!
Prata med DISK
Benke med ä grillar
Kontakta Wiki för möte om blotet
Ta med droppkorkar!
§4.3 Fredagspub 24/1
Skylta
Markering för antal druckna Släggan
Deadline för Släggan?
§4.4 Representanter i flyttgruppen
Nominerar Hercules, Patsi och Lukas
Alla godtar nominering
Alla väljs
Lukas väljs till huvudansvarig
§4.5 Ritpub
Pynt & PR gör affischer, Astrid tillhandahåller material
Robin snackar med Wille
§4.6 Bak ochframsittning
Helena börjar planerar hur det skulle kunna gå till
§4.7 Anmälan till sittningar KMR vs annat
Om ej annat står så anmäler Astrid
§4.8 Barstolar från Nymble
Stolsfest 23/1, mötesplats Kistan
§4.9 Obehöriga i Kistan
Fråga om det är någon du inte känner igen eller tror är obehörig, ta ansvar.
Behörigheter till terrassdörren, har man STAD bör man ha rättigheter att ställa
upp dörren.
§5 Rapporter
§5.1 KMR
Flyttgruppen kollar upp server för fester.nu och andra sidor vi hostar.

§5 Festformalia
§5.1 Kommande fester
§5.1.1 Militärsittning med Läs KM 25/1

§5.1.2 Vänskapssittning SUS, QMISK, TMEIT 26/1
§5.1.3 Plums 2014 15/2
§5.1.4 Åka till Finland 22/2
§5.1.5 Absolut Gotland 2014 15/518/5
§5.2 Festade fester
§5.2.1 Stormaktssittning med TMEIT 16/12
God mat, kul
§5.2.2 Julsittning med TMEIT 21/12
§5.2.3 Nyår med QMISK 31/12
Planera lite mer till nästa år
§5.2.4 TentaGasque #2 med TMEIT 18/1
Jätte god mat, kul
§5.2.5 QMISK Kryssning 19/1  20/1
§5.2.6 Midvinterblot jönköping
§6 Övriga frågor
§6.1 Forumet (Lukas)
Var aktiva!
Svara på evenemang!
§6.2 Mobil till Alex
Mackan lånar ut en mobil
§6.3 Boomis
Prata med Kajan
Vaktmästaren utbildar sig själv om Boomis, letar dokument om Boomis, fixar
eventuellt certifikat för användning av Boomis.
§6.4 Kläder från kryssning
Dubbelkolla om någon fått med sig Lukas kläder
§6.5 MFs examensfester
Behöver jobbare. Bra möjlighet att få erfarenhet och kontakter
§7 Slutformalia
§7.1 Nästa möte
QMI Förslag: 4/2 17:30
QMM Förslag: 18/2
Förslagen godkänns
§7.2 Mötets avslutande
Mötet avslutat 21:59

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Lukas Levin
Närvarolista:
Astrid
Amandus
Robin
Johanna
Sebastian
Lukas
Alexandra
Karl
Dan
Joachim
Fredrik Modin
Anthony
Marcus
Helena
Peter
Björn
Patrick, anländer 18:19
Fredrik Mattsson, anländer 18:22
Sofia, anländer 21:29

__________________________
Sebastian Ekman

